Zápis

z 24. v eíeinéhozasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 27.1,.202l, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Dufkovrá, R. Juliš, L. Svobodová, V.Šťástka
Omluveni: Z,řlrušová, P.Procházka

Zahájerltzasedánizastllpitelswa
Zasedéni Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatovala, že zasedéní bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
ziákona č. 12812000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecrúho uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, ato od 20.1. do 28.1.2021. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".

Předsedající déle z prezeněrtt listiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatoval4 že je přítomno 5 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana Václava Šťás&u,
zapisovatelku paní Daau Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana
Václava St'ástku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
K náwhu nebyly vzreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) by|o schváleno,

5

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schvrilení orogramu
Předsedající seznámila přítomné s rráwhem proglamu v souladu s pozviánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s fuformací zveřejněnou na uřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 24. zasedáni ZOz
1) Určeníověřovaíelů zápisu, zapisovatele
2) Schválení programu
3) Dopravní obslužnost
4) Odpadovéhospodářstvi

5)
6)

Souhlas s dělením pozemku 490/2

Ruzné

7) Diskuse
8) Závér
K náwhu programu nebyly žádné připomíŇy.
starostka dala hlasovat o ruívrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 2) bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdželi se

0

Bod 3) Dopravní obslužnost
Předsedající předložila zastupitelům dodatky smluv č. 13 ke smlouvráLrrr o závazku veŤejné
linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až2024 nalinky 314 a 449 na období l.Q2021,
kde dojde k navýšení úhrady k zajištěnídoprar.ní obslužnosti o 42 %.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dodatky §mluv č. 13 ke smlouvám o závazku
veřejné tinkovó dopravě v §ystému PID na roky 2010 až 2024 tlzlvřené podle zákona č.
11111994 Sb., o silničnídopravě, ve znění pozdějšich předpisů (pro linky 314 a 449) na
období I. čtvrtleti 2021,.
starostka dala blasovat o návrhu usnesení.
K nállrhu programu nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod4) Odpadové hospodářství
Předsedající seznímila zastupitele s legislativními změnami platnými od 1 .1.2027 v oblasti
odpadového hospodářství. Mimo jiné došlo k nal"ýšenípoplatku za uloženíodpadu na sklrádce
z 500,- Kč na 800,- Kč za tunu. Současně novela zá,korra umožňuje obcím uplatnit nárok na
slelrr ve výši 300,- Kč za uloženou tunu komrrnálních odpadů obce až do dosažení limitu 200
kg na obyvatele v letošnímroce. PToto obec pověřila svozovou ťrrmu k jednání se skládkou
k uplatnění této sler,y. Dále bude nutné v pruběhu roku lrydat novou vyhlášku na místní
poplatek za komunání odpad a svozová ťlrma aizovala Áraženi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se zmocněním firny AVE PKS, aby zastoupila
Obec při uptatnění nároku Obce na třídicí slevu vůčiprovozovatelům skládek (plátcům
poplatku), na jimž provozované skládky bude AYE PK§ coby operátor svozové služby
Obce ukládat odpady, a dále k da|šímu souvisejícímu potřebnómu jednání. Obec
zmocňuje AVE PKS uplatnit nárok na třídicíslevu za rok 2021 ke všem katalogovým
číslůmkomunálniho odpadu, jehož je Obec původcem.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala blasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4) bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Souhlas s dělením pozemku 490/2
Předsedající předložila zastupitelům žádost
v k.ú. Bratřínov.

o souhlas sdělením pozemku č. palc,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí
Bratřinov.

s

49012

dělením pozemku parc.ě. 490/2 vkú.

K náwhu nebyly vzneseny žádné pfipomínky,
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č, 5) bylo schváteno.

5 Proti

0

Zdňeli

se

0

Bod 6) Různé
a) Bylo zaměřeno vedení vodovodu.
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 6 a). K tomuto bodu nebylo přijato ádné
usnesení.

Bod 7) Diskuse

Bod 8) Závěr
Starostka ukončila zasedáni ZO ve 21:05 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejnéná informace o konání 24. zasedrá,rrí podle § 93 odst. 1 ziikona o obcích

Zipis byl

vyhotoven dne : 29.1.2021

Zapisovatelka: Dana Svobodová

Ověřovatelé: JanaDuJková
václav Šťástka

7/a='

Dagmar Holková
starostka ohce Bratřínov
/vv?spno,

Sejmuto:

